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Embaixador dos Estados Unidos da América 
para a República de Portugal 

 

Robert A. Sherman, natural de Massachusetts, chegou a Lisboa no dia 5 de Abril de 2014 para 
desempenhar as funções de Embaixador dos Estados Unidos da América para a República de Portugal. 
O Embaixador Sherman apresentou as suas credenciais ao Presidente da República de Portugal, Sua 
Excelência o Prof. Aníbal Cavaco Silva, no dia 30 de Maio de 2014. 
 
Jurista de formação, o Embaixador Sherman está há muitos anos activamente envolvido na política 
local e nacional. Fez parte da primeiraObama for America National Finance Committee e 
da President-Elect Obama’s Transition Team, em que tinha como principal função analisar os cargos 
da administração. Em Janeiro de 2013 foi nomeado pelo Presidente Obama para integrar o United 
States Holocaust Memorial Council. 
 
Antes de se tornar Embaixador, Robert Sherman foi um dos fundadores dos escritórios de Boston 
da Greenberg Traurig, uma firma de advogados de grande envergadura internacional. Entre 1991 e 
1993, foi Procurador-Geral Adjunto e Director do departamento de defesa do consumidor de 
Massachusetts e foi, durante um ano, conselheiro especial do Procurador-Geral de Massachusetts. Era 
ele o responsável pelas iniciativas federais e multi-estaduais da Procuradoria-Geral com o 
Departamento da Justiça e com as Procuradorias-Gerais do resto do país. O Embaixador Sherman 
também participou na reforma da justiça penal levada a cabo pelo Presidente Clinton. 
 
O Embaixador Sherman tem uma vasta experiência de contencioso, nomeadamente em processos de 
inquérito propostos por órgãos governamentais e acompanhamento jurídico de investigações internas a 
empresas -- com particular destaque para a aplicação da Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – e 
bem assim a defesa do consumidor e o patrocínio de processos colectivos. 
 
O Embaixador Robert Sherman tem um B.A. em Ciência Política daUniversity of Rochester e 
um J.D. da Boston University School of Law. É casado com a empresária e advogada Kim Sawyer e 
tem dois filhos adultos. 


